
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la cererea judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, referitor la 

reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada 

suspendării din funcție 

07 iulie 2019                                                                                                mun. Chişinău  

nr. 179 /16  
 

Examinând cererea judecătorului Eugen Popovici, referitor la reîncadrarea în 

funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării 

din funcție, luând act de informația membrului CSM, Anatol Pahopol, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

La 02 iunie 2020 la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea 

judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei prin care solicită reîncadrarea în 

funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării 

din funcție.  

În acest sens, Plenul CSM reține că, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 75-VIII din 15 martie 2017 Eugen Popovici a fost numit în funcția de 

judecător la Judecătoria Orhei, pe un termen de 5 ani.  

La 12 noiembrie 2018 Procurorul General al Republicii Moldova a înaintat un 

demers, prin care a solicitat suspendarea din funcție a judecătorului Eugen Popovici de 

la Judecătoria Orhei, fiind învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 33, 42 

alin. (2) și (4), 45, 243 alin. (2) lit. b), 324 alin. (3) lit.a) din Codul Penal . 
Ulterior, în temeiul demersului Procurorului General din 12 noiembrie 2018 

Plenul CSM prin Hotărârea nr. 522/24 din 13 noiembrie 2018 a dispus suspendarea din 

funcție a judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, în temeiul art. 24 alin. 

(1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, până la rămânerea definitivă a 

hotărârii în cauza respectivă.  

În acord cu dispozițiile art.24 alin.(1) lit. a) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 

cu privire la statutul judecătorului, judecătorul poate fi suspendat din funcţie, la cerere 

sau din oficiu, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă: în privinţa lui 

se începe urmărirea penală, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza 

respectivă. 

Aderent, la 05 mai 2020 prin ordonanța procurorului  Procuraturii Anticorupție, 

Alexandru Gaina, în temeiul art. 275 alin.(3) din Codul de procedură penală s-a dispus 

scoaterea judecătorului Eugen Popovici de sub urmărirea penală pe motiv că fapta nu a 

întrunit elementele infracțiunii. 

Astfel, la 02 iulie 2020, la Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit cererea 

judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, referitor la reîncadrarea în funcție  

 

și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din 

funcție.  

Examinând cererea judecătorului Eugen Popovici, precum și copia ordonanței din 

05 mai 2020 anexată la cererea respectivă, Plenul CSM constată că, prin ordonanța 



menționată judecătorul nominalizat a fost integral scos de sub urmărirea penală din 

motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.  

În contextul celor menționate, Plenul CSM opinează că, potrivit art. 20 alin. (5) 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, suspendarea din funcţie a 

judecătorului se efectuează de Consiliul Superior al Magistraturii în condiţiile art. 24 din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, iar în acord cu art. 20 alin. (6) din aceeași 

Lege, în cazul în care au decăzut circumstanțele care au servit ca temei pentru 

suspendarea din funcţie a judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă o 

hotărâre privind anularea suspendării lui din funcţie.  

În accepțiunea art. 24 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, judecătorul poate fi suspendat din funcţie, prin hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii, dacă în privinţa lui se începe urmărirea penală, până la 

rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă, iar dacă nu a fost probată vinovăţia 

judecătorului sau a fost pronunţată o hotărâre de achitare ori de încetare a procesului 

penal, suspendarea din funcţie încetează şi judecătorul este repus în toate drepturile 

avute anterior.  

În condițiile art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut la art. 19 alin. (4), votarea fiind 

efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalți invitați.  

Ținând cont de prevederile legale sus-menționate în coraport cu ordonanța emisă 

de Procuratura Anticorupție în privința judecătorului Eugen Popovici, Plenul CSM cu 9 

(opt) voturi „pro” și 2 (două) voturi ”contra” ale membrilor cu drept de vot prezenți la 

ședință, consideră oportună anularea suspendării din funcție a judecătorului Eugen 

Popovici dispuse prin Hotărârea Plenului CSM nr. 522/24 din 13 noiembrie 2018 cu 

repunerea acestuia în drepturile avute anterior.  

Învederând din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul art. 24 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 20 alin. (6), 

24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Eugen Popovici de la 

Judecătoria Orhei, dispusă prin Hotărârea Plenului CSM nr. 522/24 din 13 noiembrie 

2018. 

2. Se dispune reluarea de către Eugen Popovici a activității de judecător la 

Judecătoria Orhei, cu repunerea în drepturile avute anterior.    

3. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile. 

  4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare judecătorului vizat, 

Judecătoriei Orhei și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md).  
 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                     Anatol PAHOPOL 

http://www.csm.md/

